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EDITORIAL

PÁSCOA &
REVOLUÇÃO
EASTER & REVOLUTION

Alguns dos momentos altos da programação de 2019 acontecem neste mês de
Abril. A Páscoa inspira dois concertos com diferentes interpretações do comovente texto do Stabat Mater nas vozes de prestigiados solistas internacionais:
a versão de Pergolesi é uma obra de referência do período Barroco e será
apresentada pela Orquestra Barroca, enquanto a de Dvořák, um testemunho
inesquecível da fé do compositor boémio, junta no mesmo palco a Orquestra
Sinfónica, o Coro Casa da Música e o Coro Infantil. A obra de György Ligeti é
um marco da composição musical do século XX. Este é outro foco da programação de 2019, uma mostra alargada que se estende pelo festival Música
& Revolução e traz à Casa da Música excertos da ópera Le Grand Macabre,
concertos duplos com a Sinfónica e o Remix, e ainda uma referência na interpretação de Ligeti: o pianista Pierre-Laurent Aimard, em recital e, pela primeira
vez, como solista com o Remix. Evocando outras revoluções, o Curso Livre de
História da Música leva-nos a viajar pelos primórdios da gravação. Ainda antes
da Páscoa, em período de férias escolares, o festival Ao Alcance de Todos
apresenta concertos e outras actividades a não perder para as famílias.
O Novo Mundo continua presente na Casa da Música, seja com um grande
concerto duplo liderado por figuras de topo do jazz americano – Erik
Friedlander e Chris Potter – seja com a música brasileira na voz de Bebel
Gilberto. Bem a propósito, merece destaque também a palestra do grande
musicólogo Zuza Homem de Mello sobre 90 anos da canção brasileira, promovido pela Casa da Arquitectura.

Some of the highlights of the 2019 programme happen this April. Easter
was the inspiration for two concerts with different interpretations of the
moving text of the Stabat Mater in the voices of prestigious international
soloists: the version of Pergolesi is a reference work from the Baroque
period and will be performed by Orquestra Barroca, while Dvořák's
version, an unforgettable testimony to the faith of the bohemian
composer, brings together on the same stage Orquestra Sinfónica, Coro
Casa da Música and Coro Infantil. The work of György Ligeti is a landmark of 20th-century musical composition. This is another focal point of
the 2019 programme, an extended presentation of the composer's work
that spans through the Music & Revolution festival and brings to Casa
da Música excerpts from the opera Le Grand Macabre, double concerts
with Orquestra Sinfónica and Remix Ensemble, and a reference name
in the interpretation of Ligeti's work: the pianist Pierre-Laurent Aimard
in recital and, for the first time, in concert with Remix Ensemble. Before
Easter, during the school holidays, the Ao Alcance de Todos festival
presents unmissable concerts and other activities for families. The New
World is still the main topic of the 2019 programme of Casa da Música,
whether in a double concert with top American jazz figures – Erik
Friedlander and Chris Potter – or with Brazilian singer Bebel Gilberto.
Promoted by Casa da Arquitectura, the lecture of the great musicologist
Zuza Homem de Mello on 90 years of Brazilian music is also an important highlight of the programme.
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03 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

ERIK FRIEDLANDER’S
“THROW A GLASS”
CHRIS POTTER
CIRCUITS QUARTET

“Para além da
competência técnica
ilimitada, Friedlander
tem uma curiosidade
incomum talhada pela
imaginação.”
PITCHFORK

CICLO JAZZ

ERIK FRIEDLANDER’S
“THROW A GLASS”
Erik Friedlander violoncelo
Uri Caine piano
Mark Helias baixo
Ches Smith bateria

Dois nomes centrais do jazz norte-americano trazem à Casa da Música os seus novos
trabalhos, num concerto duplo em que cada líder é acompanhado por músicos de topo.
Veterano do jazz experimental nova-iorquino, o violoncelista Erik Friedlander é especialmente conhecido pelas colaborações com John Zorn. Vem apresentar o seu novo álbum
Artemisia, com edição prevista precisamente para este mês. A criatividade sem limites de
Chris Potter torna-o um dos saxofonistas mais admirados das últimas décadas. A revista
New Yorker define-o como “um tenor que lembra a astúcia de Joe Henderson e que aplica
a sua técnica mais ao serviço da música do que do espectáculo”. Uma noite imperdível com
o melhor do jazz que se faz hoje nos Estados Unidos da América.
Two fundamental names in American jazz perform at Casa da Música in a double concert with
each leader accompanied by top musicians. A veteran of experimental New York jazz, cellist Erik
Friedlander is especially known for collaborating with John Zorn. He is presenting his new album
Artemisia, scheduled to be released this month. Chris Potter’s unlimited creativity makes him one
of the most admired saxophonists of the last few decades. The New Yorker magazine defines him
as “a tenor that recalls the cunning of Joe Henderson applying his technique more to the service
of music than of the performance.” This is an unmissable concert with the finest jazz in the United
States of America today.

1ª Plateia € 18,80 · 2ª Plateia € 16,90 · 3ª Plateia € 15,05
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

CHRIS POTTER
CIRCUITS QUARTET
Chris Potter saxofone
Craig Taborn piano
Justin Brown bateria
Tim Lefebvre baixo eléctrico

“O sax tenor de Potter
tem uma intensidade
profunda ao estilo de
Coltrane.”
THE GUARDIAN
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03 Qua/Wed · 21:30 Sala 2

RUBEL

03 Qua/Wed · 21:30 Café

EDU MUNDO

Música para os
ouvidos de todos

04 Qui/Thu · 22:00 Sala Suggia

04 Qui/Thu · 22:00 Café

CAPITÃO FAUSTO

NOVA MÚSICA PARA UM NOVO DIA

Acabado de editar, A Invenção do Dia Claro é o quarto disco de
originais dos Capitão Fausto, gravado nos Red Bull Studios de São
Paulo por Rodrigo “Funai” Costa, assistido por Alejandra Luciani
e Fernando Ianni. “Sempre Bem”, “Faço As Vontades” e “Amor, a
nossa vida” mostram uma banda que renasce a cada disco, que se
renova com o cuidado de quem quer construir uma carreira sólida,
de uma forma aparentemente galopante mas sem o torpor do
deslumbramento. Apaixonados por Cartola, samba e choro, foram
ao Brasil apostados em reinventar-se.

Há uma frase de Truman Capote em que este projecto liderado
por Rui Teixeira (saxofones, guitarra, voz e composição) se
revê: “A escrita tem as suas próprias leis de perspectiva, de luz
e de sombras, como a pintura e a música. Se nasces com elas,
perfeito. Se não, aprende-as. Em seguida, reorganiza as regras à
tua maneira.” A Rui Teixeira juntam-se AP na guitarra eléctrica,
José Carlos Barbosa no contrabaixo e Miguel Sampaio na bateria,
membros da tripulação de uma nova viagem que se quer livre de
pensamento e acção.

A Invenção do Dia Claro is the fourth album of Capitão Fausto, recorded
at Red Bull Studios in São Paulo by Rodrigo "Funai" Costa, assisted
by Alejandra Luciani and Fernando Ianni. "Sempre Bem", "Eu Faço as
Vontades" and "Amor, a nossa vida" prove that the band is reborn at
each new album, renewed with the care of those who want to build a solid
career in an apparently rampant way but without the torpor of bedazzlement. In love with Cartola, samba and choro, they went to Brazil to
reinvent themselves.

There is a phrase by Truman Capote in which this project led by Rui
Teixeira (saxophones, guitar, vocals and composition) is mirrored:
“Writing has laws of perspective, of light and shade just as painting does,
or music. If you are born with them, fine. If not, learn them. Then rearrange
the rules to suit yourself.” Rui Teixeira joins AP on the electric guitar,
José Carlos Barbosa on the bass and Miguel Sampaio on the drums, all
members of a crew that is making a new journey completely free in its
thoughts and actions.

1ª Plateia € 18,00 · 2ª Plateia € 14,00 · Camarote € 18,00
Cartão Amigo 25%

Entrada Livre

A Fundação Inatel, em parceria
com a Widex Centros Auditivos
e a Casa da Música, pioneira
na integração de pessoas com
deficiência auditiva, tem instalado
na Sala Suggia o sistema de
infravermelhos e na Sala 2 o
sistema de anel de indução
magnético da Widex. Com este
novo serviço, disponível a partir
de Abril, qualquer espectador
com dificuldades auditivas pode
beneficiar de melhores condições
de escuta.

Rubel é um dos principais nomes da nova
Música Popular Brasileira. Em 2018 foi
nomeado para o Grammy Latino na categoria de “melhor disco de rock ou música
latina em português” pelo álbum Casas
(Dorileo/Natura Musical). Apresentou-se
em 51 cidades, dentro e fora do Brasil
(Nova Iorque e Portugal), e consolidou
parcerias com os rappers Emicida e Rincon
Sapiência. O cantor, compositor e cineasta
do Rio de Janeiro, hoje com dois álbuns no
currículo, tornou-se um dos mais requisitados e respeitados da nova música brasileira.
Rubel is an important name in the new Brazilian
Popular Music. In 2018 he was nominated
for a Latin Grammy in the category of "Best
Portuguese Language Rock or Alternative
Album" for Casas (Dorileo/ Natura Musical).
He presented his work in 51 cities, in Brazil and
abroad (New York and Portugal), and strengthened his partnership with rappers Emicida and
Rincon Sapiência. The singer, composer and
filmmaker from Rio de Janeiro, with two albums
in his résumé, has become one of the most
sought-after and respected artists of the new
Brazilian music.
€ 15
Cartão Amigo 25%
Promotor: Dorileo Produções

Edu Mundo, músico que integrou projectos como Souls of Fire, Terraka, Diabo na
Cruz e Fogo-Fogo, aventura-se agora num
projecto solo perante o imaginário daqueles que o ouvem. O estúdio tem sido a sua
segunda casa, onde prepara o disco de
estreia, desenvolvendo em paralelo a veia
de compositor. Nas suas apresentações ao
vivo desvenda algumas das canções inéditas num registo despido de voz e guitarra.
Edu Mundo, a musician from projects like Souls
of Fire, Terraka, Diabo na Cruz and Fogo-Fogo,
is now venturing in a solo project. The studio
has been his second home, while he prepares
his debut album and develops his composition
skills. In his live performances he unveils some
of his unreleased songs in a simple performance only with voice and guitar.
Entrada Livre

+Info

info.casadamusica.com/widex

Promotor: Metropolitana
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05 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

ROMANTISMO
SINFÓNICO

06 Sáb/Sat · 10:30 ou 14:30
Sala de Ensaio 2

CORPO MUSICAL

OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL
SERVIÇO EDUCATIVO

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

“(Douglas Boyd) tem a habilidade do maestro
nascido para fazer a música soar fresca, para
detectar a sua vida interior e o seu pulsar…”
THE SUNDAY TELEGRAPH

Cada participante tem o mais completo
instrumento musical do mundo. Um só corpo
humano coloca a voz em vários tons; reproduz outros instrumentos, vozes de animais
e ruídos de toda a espécie; percute dos
pés à cabeça, multiplica-se em ritmos. Um
corpo. Agora descubra-se a musicalidade
que resulta de vários, coordenados. Sem
aditivos, criam-se partituras biológicas.

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Douglas Boyd direcção musical
Franz Schubert Sinfonia nº 9, “A Grande”
Franz Schubert Sinfonia nº 8, “Inacabada”
A última sinfonia que Schubert deixou concluída foi aquela em que o compositor mais
investiu as suas forças, procurando escrever uma “grande sinfonia” à altura de qualquer
das assinadas pelo colosso Beethoven. Deixara misteriosamente por terminar a Oitava,
que apesar disso se mantém como uma das mais populares do seu catálogo e a porta de
entrada num Romantismo expansivo. Com a profundidade destas obras, seja nos largos
desenvolvimentos temáticos que prenunciam os românticos mais tardios, seja no amor
declarado à melodia que o acompanhava desde sempre, abre-se um vislumbre do caminho que seguiria o Schubert mais tardio, não tivesse ele morrido com apenas 31 anos.
The last complete symphony written by Schubert was the one in which the composer was most
invested, attempting to create a “great symphony” matching any of the ones written by the colossal
Beethoven. He left the Eighth mysteriously unfinished, but nevertheless the piece remains one
of the most popular works of his catalogue and the gateway to an expansive Romanticism. In
the depth of these works, whether in the broad thematic developments that foreshadow the late
romantics, or in the love declared to the melody that always accompanied him, there is a glimpse of
the path that Schubert would follow, had he not died at the age of 31.

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Artur Carvalho e Bruno Estima formadores

CONCERTO DEDICADO À AEP

Each participant owns the most complete
musical instrument in the world. A human body
can use the voice in various tones; reproduce
other instruments, imitate animal sounds and
noises of all kinds; from head to toe, our body
can be multiplied in rhythms. One body. Now it’s
time to discover the musicality that results from
several, coordinated bodies. Without additives,
a biological sheet music is created.
OFICINAS MÚSICA EM FAMÍLIA
Oficinas musicais para famílias (crianças a partir dos 6 anos)
e público geral que proporcionam modelos de criação musical
acessíveis a todos os participantes.
€ 4 · (€ 15 para família de 4 pessoas)
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07 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

GRILIS EM PARIS

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

07 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

GRANDE
SCHUBERT

Concerto Comentado para famílias
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Bruno Estima e Paulo Neto formadores
A trupe de grilos cantantes continua a
acompanhar os mais pequenos, agora
numa aventura em Paris. Grilis o Grilo Feliz
é conduzido pelo primo Jean-Philippe
Galan (ou Grilan o Grilo Galã) numa iniciática viagem pela cultura francesa, com
direito a aulas de etiqueta e degustação
musical gourmet.
The troupe of singing crickets continues to
accompany the little ones, this time on an
adventure in Paris. Grillis o Grilo Feliz (Grilis the
Happy Cricket) follows his cousin Jean-Philippe
Galan (or Grilan the Gallant Cricket) on an introductory journey through French culture, with
etiquette classes and gourmet music tasting.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3
anos) e 15:00 (3-6 anos)
PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o
encontro criativo com sons, ritmos e movimento

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Douglas Boyd direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira
Franz Schubert Sinfonia nº 9, “A Grande”
“Após cada andamento houve longos aplausos e, mais ainda, os músicos da orquestra
estavam profundamente emocionados e maravilhados com esta obra extraordinária”. As
palavras são de Felix Mendelssohn, o maestro-compositor que estreou a Sinfonia nº 9 em
Leipzig, uma década após a morte de Schubert. Também Schumann se deixou impressionar pela última sinfonia que o compositor vienense completou, celebrando a sua longa e
divinal extensão, “como um grosso romance em quatro volumes”. Com os comentários de
Daniel Moreira, somos guiados por aquela que é considerada a obra máxima da produção
instrumental de Schubert.
“After each performance there was a long applause and, moreover, the musicians of the
orchestra were deeply moved and amazed by this extraordinary work.” The words are from Felix
Mendelssohn, the conductor-composer who premiered Symphony No. 9 in Leipzig, a decade after
Schubert’s death. Schumann was also impressed by the last symphony written by the Viennese
composer, celebrating its long and divine extension, “like a thick four-volume novel.” With the
comments of Daniel Moreira, we are guided along the piece that is considered Schubert’s best
instrumental work.

€ 10 criança+adulto**
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
**Cartão Amigo 25%

€ 11,30
Cartão Continente: na compra de um bilhete para
adulto oferta de duas entradas para menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

PATROCINADOR SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
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AO ALCANCE DE TODOS

AO ALCANCE
DE TODOS
08-17 Abr

Ao Alcance de Todos é um festival que acontece desde 2007 na Casa da Música, porque a integração deve
ser um acto contínuo. Com uma programação que inclui três espectáculos, oficinas e uma mesa redonda, o
Ao Alcance de Todos 2019 é no entanto muito mais que um festival num determinado período de tempo. É
um trabalho de concepção, preparação e desenvolvimento com as comunidades, que se estende por muitos
meses e coloca em palco novos artistas a quem, tantas vezes, não são dadas as oportunidades para se
expressarem artisticamente. Mitiga-se obstáculos e derruba-se preconceitos, mas sobretudo regenera-se
a estima de pessoas e comunidades muitas vezes marginalizadas, dando-se azo a grandes manifestações
performativas. Outro factor importante no Ao Alcance de Todos é que se juntam comunidades e indivíduos
diferentes num mesmo palco, promovendo a plena inclusão, formando e sensibilizando jovens para também
eles ajudarem na construção de uma sociedade mais inclusiva. Este ano contamos com a presença do Centro
Integrado de Apoio à Deficiência e do Curso de Formação de Animadores Musicais no espectáculo Multi; em
Rei Ubu teremos a Crinabel Teatro, o Balleteatro e a Worten Digitópia; e em Paluí, Está Aqui? a interpretação
fica a cargo do Serviço de Reabilitação do Hospital Magalhães Lemos, de alunos e docentes da Universidade
de Aveiro e do Instituto Politécnico do Porto e ainda de alunos do 1º ciclo do Ensino Básico.
A mesa redonda “Why Are We Doing This?” é uma reflexão sobre a construção de projectos inclusivos em
artes, contando com a presença de todos os directores artísticos dos espectáculos apresentados neste
ciclo, e uma oportunidade de perceber melhor o alcance e impacto destes trabalhos. Com entrada livre, é um
momento para questionar mas também para descobrir um caminho que cada vez mais se reconhece como
válido e importante na promoção da igualdade.

Ao Alcance de Todos is a festival that has been taking place at Casa da Música since 2007, because integration
must be a continuous effort. With a programme that includes three performances, workshops and a roundtable, Ao
Alcance de Todos 2019 is much more than a festival that happens in a certain period of time. It is a work of conception, preparation and development carried out with communities that extends for many months and gets on stage
new artists that – unfortunately too often – don't have the opportunity to express themselves artistically. Obstacles
and prejudices are mitigated, but above all, the appreciation of people and communities that are often marginalized is regenerated, leading to great performative manifestations. Another important aspect of Ao Alcance de
Todos is that different communities and individuals come together on the same stage, promoting inclusion, teaching and raising the awareness of young people in order to help them build a more inclusive society. This year we will
have with us the Integrated Centre for People with Disabilities and Training Course for Music Workshop Leaders
in a show called Multi; in Rei Ubu we will work with the Crinabel Theater, the Balleteatro and Worten Digitópia;
and in Paluí, Está Aqui? the performance will be on the hands of the Rehabilitation Service of Hospital Magalhães
Lemos, students and teachers of the University of Aveiro and the Polytechnic Institute of Porto, and also students
from elementary schools. The roundtable "Why Are We Doing This?" is a reflection on the creation of inclusive
art projects, with the participation of the artistic directors of all the performances included in this festival, and an
opportunity to better grasp the scope and impact of these works. This is a free-entry event that helps us question
and discover a path that is increasingly recognized as valid and important in promoting equality.

APOIO INSTITUCIONAL
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08 Seg/Mon · 19:30 Sala 2

AO ALCANCE DE TODOS

13 Sáb/Sat · 11:00 Cibermúsica

13 Sáb/Sat · 21:00 Sala 2 — 14 Dom/Sun · 18:00 Sala 2

UBU PRESIDENTE

A CONSTRUÇÃO DE PROJECTOS INCLUSIVOS EM ARTES

CONCERTO PARA FAMÍLIAS · AO ALCANCE DE TODOS · SERVIÇO EDUCATIVO

MESA REDONDA · AO ALCANCE DE TODOS · SERVIÇO EDUCATIVO

CONCERTO PARA FAMÍLIAS · AO ALCANCE DE TODOS
SERVIÇO EDUCATIVO

WHY ARE WE DOING THIS?

MULTI

PALUÍ, ESTÁ AQUI?

HISTÓRIAS SONORAS PARA CANTOS INTERIORES
CONCERTO PARA FAMÍLIAS · AO ALCANCE DE TODOS · SERVIÇO EDUCATIVO

© Paulo Pimenta

REI UBU

16 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Marco Paiva encenação
Milu Neto assistência de encenação
Worten Digitópia espaço sonoro
Mickael de Oliveira texto (a partir de Ubu Rei de Alfred Jarry)
Nuno Samora desenho de luz
Paulo Pimenta fotografias de cena
Crinabel e Cooperativa de Solidariedade Social cenografia
Alunos do 3º ano do Curso de Dança do Balleteatro Escola
Profissional coro
António Coutinho, Andreia Farinha, Ana Rosa, Ana Tomás,
Carolina Sousa Mendes, Carlos Jorge, Hugo Fernandes, João
Pedro Conceição, Joana Honório e Rui Fonseca interpretação
Queremos criar um exército ruidoso, desorganizado, inexperiente
e patético; perigoso, dissimulado e astuto. A finalidade é só uma:
vencer. Conquistar a qualquer custo. Vencer porque sim e à traição,
vendendo a consciência. Influenciados pela obra de Alfred Jarry,
damos provas da Patafísica, a “ciência das soluções imaginárias e
das leis que regulam as excepções” proposta pelo autor francês.
We want to create an army. A noisy, unorganized, inexperienced and
pathetic one; dangerous, sly and cunning. The purpose is onefold: to win.
To conquer at all costs. To win just for the sake of it and treacherously,
selling our awareness to the devil. Influenced by the work of Alfred Jarry,
we provide evidence of Pataphysics, the “science of imaginary solutions
and laws that regulate exceptions”, proposed by the French author.
OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a música com outras linguagens de palco

Helena Caspurro professora na Universidade de Aveiro, directora
artística do espectáculo Paluí, Está Aqui? – Histórias sonoras para
cantos interiores
Marco Paiva director artístico do Crinabel Teatro e do espectáculo
Rei Ubu – Ubu Presidente
Paul Griffiths músico e formador, co-director artístico do
espectáculo Multi
Pete Letanka músico e formador, co-director artístico do
espectáculo Multi
Jorge Prendas moderador
A pergunta é comum a todos os que se aventuram em projectos
com comunidades, assentes em criações colectivas, e serve de
mote para uma conversa aberta com os directores artísticos
dos espectáculos apresentados no Ao Alcance de Todos 2019.
Questionar o que se faz, porque se faz ou ainda como se faz é a
base para uma reflexão conjunta sobre formas de construção
de projectos inclusivos, bem como para esclarecer e sensibilizar
aqueles que têm interesse no trabalho com comunidades.

Paul Griffiths e Pete Letanka direcção artística
XIV Curso de Formação de Animadores Musicais e CIAD –
Centro Integrado de Apoio à Deficiência interpretação
Uma partícula abre o universo de possibilidades. Multi é o prefixo
da diversidade, o poder de integração. Nesta performance musical,
o corolário de três meses de trabalho regular, é a força de um grupo,
a palavra inteira, onírica e multicelular que, valorizando a impressão
digital de cada elemento, tem todos e tem muito para comunicar.
A particle opens up a universe of possibilities. Multi is the prefix of
diversity, the power of integration. In this musical performance, the result
of three months of hard work is the strength of a group, the whole word,
oneiric and multicellular, that valuing the uniqueness of each element,
includes everyone and has much to say.
OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos)
que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,05 · € 4,70 < 18 anos

Helena Caspurro direcção artística
António Miguel Teixeira, Brendan Hemsworth, Filipe Lopes, Inês
Guedes de Oliveira, João Pereira, Paulo Neto e Pedro Carvalho
de Almeida coordenação artística
António Miguel Teixeira, Brendan Hemsworth, Filipe Lopes,
Helena Caspurro, João Pereira e Paulo Neto formação
Utentes do Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital
Magalhães Lemos, alunos e docentes dos cursos de música
e ensino de música da Universidade de Aveiro e da Escola
Superior de Educação do Porto e alunos do Centro de Arte e
Qualidade da Universidade de Aveiro interpretação
Paluí: nascido na música, quimérico por natureza, fez mover
centenas de crianças até à escrita de um livro. A viagem segue
agora pelas mãos de paluínautas de outras galáxias. Um momento
revelador de que a música, o teatro, as artes visuais e plásticas, a
imagem e a palavra estão ao alcance de todos, fazendo parte da
construção dos livros da vida.
Paluí: born in music, chimerical in nature, it moved hundreds of children
to the writing of a book. The journey is now carried out by paluínautas of
other galaxies. A moment that shows that music, theatre, visual and
plastic arts, image and word are available to everyone, as part of the
construction of the books of life.

It is a common issue to all who venture into projects developed with
communities and based on collective creations, and serves as a motto
for an open conversation with the artistic directors of the performances
presented in Ao Alcance de Todos 2019. Questioning what is done, why it
is done and even how it is done, is the basis for a group reflection on how
we can create inclusive projects, while clarifying and sensitizing everyone
who is interested in working with communities.

OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos)
que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,05 · € 4,70 < 18 anos
Co-produção: Casa da Música, Universidade de Aveiro e Hospital Magalhães Lemos

€ 7,05 · € 4,70 < 18 anos
> 12 anos

APOIO

PROJECTO FINANCIADO PELO
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA
APOIO

Entrada livre, mediante levantamento de bilhete na bilheteira, sujeito à lotação da sala
Informações: 220120290/seducativo@casadamusica.com
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08 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

BEBEL GILBERTO

09 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

BRAHMS TRIO

10 Qua/Wed · 21:30 Café

QUINTA-FEIRA 12

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

11 Qui/Thu · 18:00 Sala de Ensaio 1

“INFINITO VÃO –

90 ANOS DE ARQUITECTURA BRASILEIRA”

11 Qui/Thu · 22:00 Café

12 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

O Clube do Choro – Porto reúne um efectivo de cinco músicos (Chico Bastos, Pedro
Aragão, Henrique Neto, Yuri Reis e Filipe
Bastos) que leva até aos cafés e bares da
cidade alguns dos temas de referência do
chorinho e do samba jazz.

Com Margarida Soeiro, Francisco Moreira
e Diogo Aranha

CLUBE DO CHORO — PORTO

FADO À MESA

AULA ILUSTRADA E MUSICADA
“90 ANOS DA CANÇÃO BRASILEIRA – 1928 A 2018”

Se há nome que rima hoje de forma perfeita
com bossa nova é o de Bebel Gilberto.
Com 30 anos de carreira, lançou o primeiro
registo em 1986. No final dos anos 90, a
explosão electrónica abriu-lhe um espaço
novo que veio preencher com o hoje clássico Tanto Tempo, de 2000. Desde então,
Bebel tem coleccionado aplausos por
todo o mundo e foi distinguida com várias
nomeações para o Grammy Award. Neste
regresso a Portugal é acompanhada pelo
guitarrista Guilherme Monteiro e promete
não só revisitar êxitos de carreira mas
também antecipar algumas das pérolas
que reserva para o seu próximo álbum.
If there is a name that rhymes perfectly with
bossa nova today is that of Bebel Gilberto. With
a 30-year career, she released her first album
in 1986. At the end of the 1990s, the explosion
of electronic music opened up a new space
that she filled with the already classic Tanto
Tempo, from 2000. Bebel is praised worldwide
and was honoured with several nominations for
the Grammy Awards. She returns to Portugal
accompanied by guitarist Guilherme Monteiro
for an intimate concert that will revisit the highest moments of her career and reveal some
treasures she has reserved for her next album.
1ª Plateia € 40,00 · 2ª Plateia € 30,00 · 3ª Plateia € 30,00
Cartão Amigo 25%
Promotor: Uguru

Bernardo Silva trompa
Nuno Soares violino
Elsa Silva piano
Charles Koechlin Quatro pequenas peças
Johannes Brahms Trio em Mi bemol, op.40
Três músicos talentosos com sólidas
carreiras apresentam este programa que
se inicia com uma obra do francês Koechlin,
reconhecida pela sua delicadeza e estética
romântica-impressionista. A forte impressão causada pelas paisagens da Floresta
Negra levou Brahms a escrever o Trio em
Mi bemol, que ocupa um lugar especial na
sua produção musical.
Three talented musicians with solid careers
present this programme that begins with a work
by the French Koechlin, known for its delicacy
and Romantic-Impressionist aesthetics. The
strong impression caused by the landscapes of
the Black Forest inspired Brahms to write the
Trio in E-flat, which occupies a special place in
his musical production.
€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Desde os primeiros tempos, a sonoridade
do projecto de João Correia e Rodolfo Jaca
tem evoluído de um registo mais pesado
para outro que faz jus ao título do álbum
que acabam de lançar, Quase Pop, onde
a voz e as letras crescem no contexto de
paisagens suaves e melódicas com pinceladas electrónicas.
The sound of João Correia and Rodolfo Jaca's
project has changed from a heavier register
to a type of sound that lives up to the title of
the album they have just released, Quase Pop
(Almost Pop), where the voice and the words
evolve between smooth and melodic landscapes with occasional electronic strokes.
Entrada Livre

Por Zuza Homem de Mello
Musicólogo, jornalista, crítico, investigador
e radialista, Zuza Homem de Mello é uma
figura fundamental da cultura brasileira,
com extensa obra publicada. Membro da
Academia Paulista de Letras, vem à Casa
da Música apresentar uma conferência
imperdível sobre quase um século de
música brasileira.
Musicologist, journalist, critic, researcher and
radio host, Zuza Homem de Mello is an essential figure of Brazilian culture with an extensive
published work. A member of Academia
Paulista de Letras, he comes to Casa da Música
to present an unmissable conference on almost
a century of Brazilian music.
Entrada Livre
Promotor: Casa da Arquitectura

Club do Choro – Porto brings together a group
of five musicians (Chico Bastos, Pedro Aragão,
Henrique Neto, Yuri Reis e Filipe Bastos) that
takes some of the classic songs of chorinho
and samba jazz to the cafes and bars of the city.
Entrada Livre

Mensalmente, o Restaurante Casa da
Música torna-se uma verdadeira Casa de
Fados, em que o fado é “servido à mesa”
por intérpretes de eleição, honrando a
nossa melhor tradição, mas também a
contemporaneidade da canção portuguesa por excelência.
Every month, Restaurante Casa da Música
transforms into a true Fado House, where fado
is “served” by renowned interpreters, honouring our best tradition, but also the contemporary Portuguese song par excellence.
€ 39,50 (inclui jantar)
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CONCERTOS DE PÁSCOA

CONCERTOS
DE PÁSCOA
13+17 Abr

A evocação da Páscoa faz-se com obras de referência construídas sobre um dos textos
religiosos mais comoventes de sempre: o Stabat Mater, que descreve as dores de Maria
aos pés da cruz, contemplando a agonia do seu filho. Pergolesi e Dvořák foram dois dos
compositores que se debruçaram sobre este texto inspirador, com obras magníficas aqui
interpretadas por destacados solistas internacionais, junto de quatro agrupamentos residentes da Casa da Música – Orquestras Sinfónica e Barroca, Coro e Coro Infantil.
We evoke Easter with reference works built on one of the most moving religious texts ever: the
Stabat Mater, which describes the pain of Mary at the foot of the cross, contemplating the agony of
her son. Pergolesi and Dvořák were two of the composers who focused on this inspiring text, and
their magnificent works will be performed at Casa da Música by prominent international soloists,
together with four in-house ensembles – Orquestra Sinfónica, Orquestra Barroca, Coro Casa da
Música and Coro Infantil.

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA
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CONCERTOS DE PÁSCOA

13 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

STABAT MATER
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Eduarda Melo soprano
Iris Oja alto
Mark Le Brocq tenor
Marcell Baronyi barítono
Antonín Dvořák Stabat Mater
O Stabat Mater é um dos hinos mais significativos no contexto da Paixão, ao exprimir as
dores de Maria, junto à cruz, contemplando a agonia de Jesus. Dvořák manteve a fé católica durante toda a vida, mas quando mergulha na composição do seu Stabat Mater, as
dores são também as suas – em apenas três anos perde os seus três filhos, e o processo de
composição acompanha esta tragédia. O resultado é uma obra profundamente comovente, que explora cada instante expressivo do texto, e que ao luto sentido acrescenta um
testemunho final de fé e esperança. Entre os agrupamentos residentes da Casa da Música
que aqui se juntam a solistas internacionais prestigiados, destaca-se a presença do Coro
Infantil naquele que é mais um passo seguro no seu crescimento.
The Stabat Mater is one of the most significant hymns in the context of the Passion, expressing the
sorrow of Mary at the cross before the agony of Jesus. Dvořák kept his Catholic faith throughout his
life, but when he wrote his Stabat Mater, the pain was also his – in only three years he lost his three
children, and the composition process accompanied this tragedy. The result is a deeply moving
work that explores every expressive moment of the text adding a final testimony of faith and hope
to the feeling of profound grief. The in-house ensembles of Casa da Música perform alongside
prestigious international soloists, and Coro Infantil stands out in yet another sure step in its growth.

1ª Plateia € 26,30 · 2ª Plateia € 23,45 · 3ª Plateia € 20,65
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS MÚSICA CORAL
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17 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

PAIXÃO BARROCA

CONCERTOS DE PÁSCOA

14 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

TANGERINA

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

CICLO BARROCO BPI
CICLO GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical
Iestyn Davies contratenor
Rowan Pierce soprano
Pedro Castro e Andreia Carvalho oboé

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso nº 3 em Ré menor
Antonio Vivaldi Concerto para 2 Oboés em Ré menor
Arcangelo Corelli Concerto Grosso
Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater
O Barroco italiano, com três dos seus mais notáveis representantes, domina o concerto
de Páscoa da Orquestra Barroca. O Stabat Mater é a obra mais conhecida de Pergolesi e
figura entre os exemplos mais perfeitos da literatura musical sacra europeia. Os belíssimos
solos vocais são interpretados pelo contratenor britânico Iestyn Davies, celebrado internacionalmente e premiado com um Grammy, e pela soprano Rowan Pierce, convidada
regular dos mais destacados ensembles de música antiga do mundo. A primeira parte é
preenchida por música escrita por figuras centrais do Barroco italiano.
Italian Baroque music, with three of its most notable representatives, dominates the Easter concert
of Orquestra Barroca. Stabat Mater is Pergolesi’s most famous work and one of the most perfect
examples of European sacred musical literature. The beautiful vocal solos are peformed by
internationally awarded Grammy-winning British countertenor Iestyn Davies and soprano Rowan
Pierce, a frequent guest of the world’s leading ensembles of ancient music. The first part features
instrumental music by central figures of the Italian Baroque.

É na tangerina que marcamos encontro para inventar o que já foi inventado,
emprestar vida a palavras e sons e desfrutar do seu sabor doce e fresco. Inspirados
n’A Invenção do Dia Claro de Almada
Negreiros, deixamo-nos contagiar pela
alegria da tangerina que do cesto entornado rola para o mar e assim descobrimos
o mundo.
In tangerina we set a meeting to invent what
has already been invented, giving life to words
and sounds and enjoying its sweet and fresh
taste. Inspired in Almada Negreiros’ A Invenção
do Dia Claro, we are swept along by the joy of
the tangerine, which falls from the basket and
rolls to the sea while we discover the world.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3
anos) e 15:00 (3-6 anos)
PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o
encontro criativo com sons, ritmos e movimento
€ 9,40 criança+adulto
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

1ª Plateia € 17,85 · 2ª Plateia € 15,95 · 3ª Plateia € 14,10
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
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PETER HOOK & THE LIGHT

16 Ter/Tue · 21:30 Café

RED BULL MUSIC APRESENTA:
“OFF THE BEATEN TRACK”

17 Qua/Wed · 21:30 Café

Peter Hook está de regresso a Portugal para tocar temas dos
álbuns Substance das duas bandas históricas que ajudou a fundar:
Joy Division e New Order. O baixista conta com os cúmplices
dos costume, The Light, banda que o acompanha desde da sua
saída dos New Order. Uma oportunidade imperdível para voltar a
ouvir temas clássicos como “Love Will Tear Us Apart”, “She's Lost
Control” e “Transmission” dos Joy Division, ou “True Faith”, “Blue
Monday” e “Bizarre Love Triange” dos New Order.

“Off The Beaten Track” é um documentário que acompanha
a viagem sónica dos Buraka Som Sistema no último ano, um
percurso que explora os sons de lugares tão diversos como
Amadora, Luanda, Caracas, Paris ou Londres. Narrado na primeira
pessoa por Branko, Kalaf, Conductor e Riot, o núcleo duro da
banda, é um documento de descoberta e crescimento. O ponto de
chegada? O novo disco, cujas linhas mestras foram arquitectadas
em intensas sessões nos Red Bull Studios, em Londres.

Peter Hook is returning to Portugal to play songs from the albums
Substance of the two historical bands he helped found: Joy Division and
New Order. The bass player is joined by his usual accomplices, The Light,
a band that has accompanied him since he left New Order. An unmissable opportunity to revisit classics like "Love Will Tear Us Apart", "She's
Lost Control" and "Transmission" by Joy Division, or "True Faith", "Blue
Monday" and "Bizarre Love Triange", by New Order.

“Off The Beaten Track” is a documentary that follows last year's sonic
journey of Buraka Som Sistema, a journey that explores the sonorities
of places as diverse as Amadora, Luanda, Caracas, Paris or London. A
first-person narrative in which Branko, Kalaf, Conductor and Riot, the
hard core of the band, affirm their path of discovery and growth. The end
of this journey comes in the form of a new album, whose prime features
were design in intense sessions at the Red Bull Studios, in London.

Captain Boy é o alter-ego de Pedro Ribeiro,
um vagabundo com voz rouca e guitarra
a tiracolo que canta histórias que transcendem o tempo. Influenciado por artistas
como Jim Morrison, Jeff Buckley ou Tom
Waits, a sua sonoridade ferrugenta acompanha-o em todas as actuações, criando
um ambiente intimista onde todos são
levados a bordo de um barco imaginário.

1ª Plateia € 28,14 · 2ª Plateia € 23,45
Cartão Amigo 25%

Entrada Livre

14 Dom/Sun · 21:30 Sala Suggia

Promotor: Lemon Ibéria

CAPTAIN BOY

Captain Boy is the alter ego of Pedro Ribeiro,
a hobo with a guitar and a hoarse voice who
sings stories that transcend time. Influenced
by artists like Jim Morrison, Jeff Buckley or
Tom Waits, his rusty sound accompanies him
in every performance, creating an intimate
setting where everyone is taken aboard an
imaginary boat.
Entrada Livre

18 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

18 Qui/Thu · 22:00 Café

TOMARA

Artistas convidadas: Carminho e Márcia
Tomara é Filipe C. Monteiro, que se estreou
em disco com Favourite Ghost, no final
de 2017. Elogiado pela crítica e com lugar
destacado em várias listas de melhores
discos do ano, o álbum incluiu os singles
“Coffee and Toast” e “For no Reason”,
que figuraram em inúmeras playlists e
tops de rádios nacionais. Cruzando a folk
norte-americana com uma identidade
europeia, ancorada em referências como
Sufjan Stevens, Bon Iver, Nick Drake,
Radiohead ou Sigur Rós, as canções de
Favourite Ghost são um convite para uma
viagem a paisagens onde predomina a
sonoridade da pedal steel guitar.
Tomara is Filipe C. Monteiro, who released his
first album Favorite Ghost at the end of 2017.
Praised by critics and holding prominent places
on several lists of best albums of the year,
Favorite Ghost included the singles "Coffee
and Toast" and "For no Reason", featured in
countless national radio playlists and charts.
Mixing American folk with a European identity,
anchored in references like Sufjan Stevens, Bon
Iver, Nick Drake, Radiohead or Sigur Rós, the
songs from Favorite Ghost invite the listener to
travel to a place where the sonority of the pedal
steel guitar prevails.
€ 12
Cartão Amigo 25%
Promotor: João Vaz Silva

ANNA SETTON

Acompanhada pelo pianista e arranjador
Edu Sangirardi que, juntamente com Swami
Jr, produziu o seu disco de estreia, Anna
Setton interpreta um repertório diverso que
vai dos clássicos do jazz a composições
de Tom Jobim e Dorival Caymmi. Dos dez
temas do disco destacam-se sete originais.
Nos restantes três, Anna recria em tom
jazzístico “Minha voz, minha vida”, música
composta por Caetano Veloso e interpretada por Gal Costa, mergulha nos mistérios
de “A lenda do Abaeté”, de Dorival Caymmi,
e imprime uma latinidade muito própria ao
standard norte-americano “Nature boy”, de
Eden Ahbez, lançado há 80 anos na voz de
Nat King Cole.
Alongside with the pianist and arranger Edu
Sangirardi, who, together with Swami Jr,
produced her debut album, Anna Setton
performs a diverse repertoire ranging from jazz
classics to compositions by Tom Jobim and
Dorival Caymmi. Of the ten songs of the record,
seven originals stand out. In the remaining
three, Anna recreates in a jazzy tone “My voice,
my life”, composed by Caetano Veloso and
performed by Gal Costa, immerses herself in
the mysteries of “The Legend of Abaeté” by
Dorival Caymmi and impresses a very distinctive Latin mood to the North American standard “Nature Boy” by Eden Ahbez, released 80
years ago by Nat King Cole.
Entrada Livre
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18 Seg/Mon + 19 Ter/Tue · 20:00
Restaurante

JANTAR COM... A ERA
DE OURO DOS FILMES
MUSICAIS
Lara Martins soprano
Olga Amaro piano

MENU
Bresaola fumada com rúcula, cogumelos e
queijo da Ilha em vinagrete de mostarda
***
Bochecha de porco sobre risotto de leitão e
molho de laranja
***
Tarte areada de maçã com gelado de canela
“Moon River”, “Summertime” ou “Over the
Rainbow” são títulos icónicos do imaginário
musical de várias gerações. Um universo
alimentado pela memória visual, repleta
da nostalgia deixada em nós pela magia
do grande ecrã, através dos filmes que
nos revelaram as canções deste concerto.
Neste programa figuram alguns dos temas
que celebrizaram a cultura americana do
segundo quartel do século XX, estando
na génese de um mercado musico-teatral eternizado em filme. Aqui, música de
Bernstein, Gershwin, Rogers, Hammerstein,
entre outros autores que marcaram os
anos 30 a 60, será interpretada por Lara
Martins, soprano de nomeada internacional e solista do elenco de O Fantasma da
Ópera, no West End de Londres.
“Moon River”, “Summertime” or “Over The
Rainbow” are iconic titles of the musical
universe of many generations. A universe
fuelled by visual memories and filled with
the nostalgia left in us by the magic of the big
screen and the movies that brought us the
songs of this concert. The programme depicts
some of the melodies that made the American
culture of the second quarter of the twentieth
century so famous, marking the genesis of a
market of music theatre eternalized in film.
Lara Martins, internationally renowned soprano
and soloist of The Phantom of the Opera in
London’s West End will perform Bernstein,
Gershwin, Rogers and Hammerstein, among
other composers who marked the years of
1930 to 1960.
€ 47,50

23 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/
ANTENA 2

24 Qua/Wed · 22:00 Sala 2

ROBERTA CAMPOS

25 Qui/Thu · 22:00 Café

24 Qua/Wed · 21:30 Café

SERUSHIÔ

INÊS PIMENTA

28 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

MINI MOZART

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · RECITAL DOS
VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2018 ·
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Joana Soares oboé
Cláudio Vaz piano
Clara Schumann Drei Romanzen, op. 22
Emmanuel Savoye Sonata
Isaac Albéniz (transc. David Walter) Suite
Espagnole
Sofia Silva Sousa viola
Sofia Vaz Pinto piano
Johannes Brahms Sonata op.120 nº 2 em
Mi bemol
Joana Soares iniciou-se em requinta aos
cinco anos. Estudou oboé no Conservatório
de Música da Jobra e é licenciada pela
Universidade de Aveiro. Em 2017, foi admitida no Conservatório Nacional Superior
de Música e Dança de Paris, na classe de
David Walter e Fréderic Tardy. Colaborou
com a Orchestre de Chambre de la Nouvelle
Europe, a Orchestre Symphonique et
Lyrique de Paris, a Orchestre Colonne, a
Orchestre Sostenuto, a Filarmonia das
Beiras e a BSP. Conquistou primeiros
prémios em vários concursos nacionais e o
3º prémio no Young Artist Oboe Competition
da Internacional Double Reed Society.
Joana Soares began studying the e-flat clarinet
when she was five years old. She studied
oboe at Conservatório de Música de Jobra
and graduated from the University of Aveiro.
In 2017, she was admitted to the National
Superior Conservatory of Paris for Music and
Dance in the class of David Walter and Frédéric
Tardy. She collaborated with the Orchester
de Chambre de la Nouvelle Europe, Orchester
Symphonique et Lyrique de Paris, Orchester
Colonne, Orchester Sostenuto, Filarmonia das
Beiras and BSP. She won first prize in several
national competitions and 3rd prize at the
Young Artist Competition of the International
Double Reed Society.

€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

Nomeada em 2016 para um Grammy
Latino, Roberta Campos faz já parte do
nosso imaginario musical, tendo dado
voz e alma a várias bandas sonoras de
novelas da Globo. Conhecemo-la do seu
"De Janeiro a Janeiro” de Sangue Bom,
“Abrigo” de O Outro Lado do Paraíso ou
ainda “Minha Felicidade”, tema de abertura
de Sol Nascente, que muito contribuiu para
o melhor resultado de sempre do Canal
Globo em Portugal.
Named in 2016 for a Latin Grammy, Roberta
Campos is already part of our musical imagination, having given voice and soul to several soap
operas of Globo. We remember songs as “De
Janeiro a Janeiro” from Sangue Bom, “Abrigo”
from O Outro Lado do Paraíso or “Minha
Felicidade”, opening theme of Sol Nascente,
which contributed to the best ever result of
Canal Globo in Portugal.
€ 10
Cartão Amigo 25%

No seu EP Son of Daedalus, Inês Pimenta
apresenta as suas canções originais com
um tom jazzístico e a influência tanto dos
compositores do Brasil como da progressividade do rock. Depois de experimentar
diferentes universos musicais em projectos
como Fumaça Preta, Sequin e Joana Barra
Vaz, Son of Daedalus revela-se um Ícaro
que só precisa de acreditar no voo.
In her Son of Daedalus EP, Inês Pimenta
presents her original songs with a jazzy tone
and the influence of Brazilian composers and
progressive rock. After experiencing different musical worlds in projects such as Black
Smoke, Sequin and Joana Barra Vaz, Son of
Daedalus turns out to be an Icarus who only
needs to believe in flying.
Entrada Livre

Oriundo do Porto, o projecto Serushiô
começou em 2009 com Sérgio Silva
(voz, multi-instrumentista, compositor e
produtor) e, em 2011, juntou-se o guitarrista
e compositor José Vieira. Com quatro
discos editados, o último trabalho, Open
Range, eleva os Serushiô a um novo e
vasto leque sonoro, sem perder a sua
verdadeira identidade. Ao vivo o projecto
conta com a participação de Edys da Silva
(bateria) e Yoyo Borobia (vozes, guitarras e
cuatro-cavaquinho venezuelano).
The Serushiô project was born in Porto in 2009
with Sérgio Silva (vocals, multi-instrumentalist, composer and producer) who was later
joined by the guitarist and composer José
Vieira, in 2011. With four albums released, their
last work, Open Range, elevates the Serushiô
to a new and wider scope of sound, without
losing its true identity. In live performances,
Serushiô invites Edys da Silva (drums) and
Yoyo Borobia (voices, guitars and Venezuelan
cuatro-cavaquinho).

Promotor: Espírito D'Universo Unipessoal Lda.
Entrada Livre

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida
formadores
A brincadeira dita os andamentos
desta viagem pela paisagem de Mozart.
Onde menos se espera, novas sonoridades desvendam a melodia suave de
um acordeão ou a pressa do piano em
“Alla Turca”, a alegria da Sonata Fácil e,
de repente, a energia de pa-pa-pa-pa…
Papagena-Papageno numa Flauta Mágica.
Fun dictates the progress of this journey
through Mozart’s landscape. When we least
expect it, new sounds unravel the soft melody
of an accordion or the haste of the piano
in “Alla Turca”, the joy of the Sonata Facile
and, suddenly, the energy of pa-pa-pa-pa...
Papagena-Papageno in a Magic Flute.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses -3
anos), 15:00 (3-6 anos)
PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com
participação de acompanhantes adultos) que promovem o encontro
criativo com sons, ritmos e movimento
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
**Cartão Amigo 25%
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MÚSICA & REVOLUÇÃO/
LIGETI: IMERSÃO TOTAL
27-30 Abril

“Eu vivo numa prisão: uma das paredes é a vanguarda,
a outra é o passado, e eu quero é escapar.”
GYÖRGY LIGETI

György Ligeti foi um dos maiores e mais originais compositores da segunda metade do
século XX. Natural da Transilvânia, fugiu para a Europa Ocidental em 1956 e o seu estilo é
o resultado de diversas influências – incluindo o seu passado húngaro, a sua experiência
de estúdio com Stockhausen e diversas correntes contemporâneas e do folclore. Mas
manifestou sempre uma personalidade distinta, por vezes com grande humor e sempre
visionária. Ao longo de dois concertos partilhados entre a Orquestra Sinfónica e o Remix
Ensemble, um recital do pianista Pierre-Laurent Aimard e uma instalação, percorremos
várias dimensões da obra de Ligeti contando com a presença de grandes solistas: o
violoncelista Lucas Fels e o próprio Aimard trazem a sua música concertante e a soprano
Susanna Andersson interpreta excertos de Le Grand Macabre, ópera que é revisitada
também pelo trompetista Aleš Klančar.
György Ligeti was one of the greatest and most original composers of the latter half of the twentieth
century. Born in Transylvania, he fled to Western Europe in 1956 and his style is the result of several
influences – including his Hungarian past, his studio experience with Stockhausen and various
contemporary and folklore trends. But he always manifested a distinct personality, visionary and
sometimes very funny. In two concerts shared between Orquestra Sinfónica and Remix Ensemble,
a recital by the pianist Pierre-Laurent Aimard and an installation, we cover several dimensions of
Ligeti’s work with the collaboration of great soloists: cellist Lucas Fels and Aimard himself present
his concertante music, while soprano Susanna Andersson performs excerpts from Le Grand
Macabre, an opera that is also revisited by trumpeter Aleš Klančar.

ABRIL 2019
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27 Sáb/Sat · 15:00, 16:00 e 17:00 Cibermúsica

GYÖRGY LIGETI:
POEMA SINFÓNICO PARA
100 METRÓNOMOS
100 metrónomos mecânicos são postos em movimento, a velocidades diferentes, e ali
ficam a compor por si só uma obra musical da mais complexa polirritmia, que submerge
lentamente até à estagnação. Esta é uma obra de arte conceptual criada por Ligeti nos
anos 60, quando mantém contacto com o grupo Fluxus e o movimento do “happening”. A
experiência de ouvir (e ver) o seu resultado é singular e quase hipnótica, pelo que se recomenda passar por ela pelo menos uma vez na vida.
100 mechanical metronomes are set in motion at different speeds composing a musical piece
with the most complex polyrhythmia, which slowly submerges to stagnation. This is a conceptual
artwork created by Ligeti in the 1960s, when he maintained a close connection with the group
Fluxus and the “happening” movement. The experience of hearing (and seeing) the result is unique
and almost hypnotic, so we recommend that you experience it at least once in your life.

ENTRADA LIVRE

MÚSICA E REVOLUÇÃO
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27 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

O GÉNIO DE LIGETI
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

1ª Parte

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Emilio Pomàrico direcção musical
Lucas Fels violoncelo
György Ligeti Concerto de câmara; Concerto para violoncelo
2ª Parte

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Susanna Andersson soprano
György Ligeti Lontano; Apparitions; Le Grand Macabre (excertos)
Nuvens sonoras, redes flutuantes que se rompem e emaranham, edifícios imaginários e labirintos,
transformações, catástrofes e desintegrações – são termos tão sugestivos como estes que definem
as coordenadas do universo de Ligeti, especialmente desde o final da década de 50. Finalmente
exilado da Hungria comunista, o compositor pôde trabalhar com Stockhausen em Colónia e deu a
conhecer Apparitions, prenunciando uma nova fase criativa longe das intromissões do poder político
na sua liberdade artística. O Concerto de câmara é um dos exemplos clássicos desse período e
tornou-se uma das obras mais gravadas e apresentadas em público dos últimos cinquenta anos. Tal
como Lontano, obra fascinante que remete para memórias de infância submersas e está presente em
filmes de Kubrick e Scorcese. O concerto partilhado pela Sinfónica e o Remix conta com dois grandes
especialistas na interpretação de repertório do século XX: Lucas Fels, violoncelista do prestigiadíssimo Arditti Quartet, e a premiada soprano Susanna Andersson, que interpreta excertos da única
ópera do compositor húngaro.
Sound clouds, a floating mesh that snaps and tangles, imaginary buildings and labyrinths, transformations,
catastrophes and disintegrations – these suggestive words define the coordinates of Ligeti’s universe,
especially since the late 1950’s. Finally exiled from communist Hungary, the composer was able to work with
Stockhausen in Cologne introducing Apparitions to the world, which foreshadows a new creative phase, away
from the intrusions of political power in his artistic freedom. The Chamber Concerto is one of the classic examples of this period and became one of the most recorded and interpreted works of the last fifty years, influencing
a new generation of composers. The same can be said of Lontano, a fascinating work that refers to submerged
childhood memories and was used in films by Kubrick and Scorsese. The concert shared by Orquestra
Sinfónica and Remix Ensemble relies in two great specialists in the interpretation of 20th century repertoire:
Lucas Fels, cellist of the prestigious Arditti Quartet, and award-winning soprano Susanna Andersson, performing excerpts from the Hungarian composer’s only opera.

16:00 Sala Suggia Entrada Livre
Exibição do documentário György Ligeti, de Michel Follin,
comentado por Baldur Brönnimann e Emilio Pomàrico

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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28 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

VIRTUOSOS PARA LIGETI
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

1ª Parte

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
György Ligeti Atmosphères; San Francisco Polyphony; Concert românesc
2ª Parte

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Emilio Pomàrico direcção musical
Pierre-Laurent Aimard piano
Aleš Klančar trompete
György Ligeti Mysteries of the Macabre; Concerto para piano
Atmosphères é uma das obras orquestrais mais impressionantes e importantes da
segunda metade do século XX, podendo mesmo ser considerada a peça de consagração
internacional de Ligeti. Um estatuto já conquistado quando Stanley Kubrick a incluiu na
banda sonora de 2001: Odisseia no Espaço, em 1968, tornando-a ainda mais célebre à
escala mundial. Muito antes, quando ainda na Hungria, Ligeti escreveu o Concert românesc como uma prova do seu amor pelas canções populares romenas. Num concerto que
dá a oportunidade para atravessar vários períodos e diferentes linguagens do compositor,
merece especial destaque a presença de Pierre-Laurent Aimard, pianista que desenvolveu uma longa ligação a Ligeti e é um aclamado intérprete do Concerto para piano. Já o
trompetista Aleš Klančar será protagonista num arranjo com momentos irónicos da ópera
Le Grand Macabre.
Atmosphères is one of the most impressive and important orchestral works of the second half of
the 20th century, and may even be considered responsible for the international consecration of
Ligeti. Stanley Kubrick included it in the soundtrack of 2001: A Space Odyssey, in 1968, making it
even more famous on a global scale. Long before that, while still in Hungary, Ligeti wrote Concert
Românesc demonstrating his love for Romanian folk songs. In a concert that gives us the opportunity to go over several periods and different languages of the composer, we emphasize the presence of the pianist Pierre-Laurent Aimard, who developed a strong connection with Ligeti and is an
acclaimed interpreter of his Piano Concerto. The trumpeter Aleš Klančar will be the protagonist in
an arrangement with ironical moments of the opera Le Grand Macabre.

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MÚSICA E REVOLUÇÃO
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30 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

PIERRE-LAURENT
AIMARD

MÚSICA E REVOLUÇÃO

28 Dom/Sun · 21:30 Sala 2

MANEL CRUZ

APRESENTAÇÃO DO ÁLBUM VIDA NOVA

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

“Um músico brilhante e visionário.”
WALL STREET JOURNAL

György Ligeti Estudos para piano (Livros I e II); Musica ricercata
Pierre-Laurent Aimard tem uma brilhante carreira de mais de quatro décadas, desde que
conquistou o Primeiro Prémio no Concurso Messian de 1973, com apenas 16 anos de idade.
Pianista favorito de Ligeti, é uma autoridade indiscutível na sua interpretação. Os Estudos
para piano, no seu conjunto, são uma das grandes obras-primas do compositor húngaro
e tornaram-se referência do repertório para piano do século XX. Aimard apresenta neste
recital não só os dois primeiros livros de estudos, incluindo aqueles que Ligeti lhe dedicou,
mas também Musica ricercata, uma obra emblemática de início de carreira que é também
um desafio – como fazer música com apenas uma nota, com duas ou três, acrescentando
novos sons a cada andamento até terminar com todas as notas da escala cromática? O
resultado por vezes hipnótico e ritual levou à inclusão de excertos desta peça no filme Eyes
Wide Shut, de Stanley Kubrick.
Pierre-Laurent Aimard’s brilliant career spans for more than four decades, ever since he won the
Olivier Messiaen International Competition in 1973, when he was just 16 years old. Ligeti's favorite
pianist, Aimard is an undisputed authority on the interpretation of the Hungarian composer. The
piano studies, as a whole, are one of the great masterpieces of Ligeti and became reference of
the repertoire for piano of XX century. Aimard presents in this recital not only the first two books
of studies, including those that Ligeti dedicated to him, but also Musica ricercata, an emblematic
work of early career that is also a challenge – like making music with only one note, with two or
three, adding new sounds every time until all the notes in the chromatic scale are finished? The
sometimes hypnotic and ritual result led to the inclusion of excerpts from this play in Stanley
Kubrick's film Eyes Wide Shut.

O regresso aos discos de Manel Cruz é
agora feito em nome próprio, vividos que
foram os projectos Ornatos Violeta, Pluto,
Supernada e Foge Foge Bandido. Terá
também a ver com isso a escolha do título
Vida Nova para o álbum que o músico
portuense acaba de lançar sob chancela
da editora Turbina. Dele fazem parte os
antecipados singles “Cães e Ossos”, “Ainda
Não Acabei”, “Beija-Flor” e “O Navio Dela”.
Ao vivo, Cruz é acompanhado por António
Serginho (percussão, piano e xilofone),
Eduardo Silva (baixo e voz) e Nico Tricot
(piano), parceiros que transitam das mais
recentes aventuras.
Manel Cruz returns to the records in its own
name, after Ornatos Violeta, Pluto, Supernada
and Foge Foge Bandido. The choice of the
title Vida Nova (New Life) for the album that
the Porto musician has just released under
the seal of the publisher Turbina has certainly
to do with this. It includes the singles “Cães e
Ossos”, “Ainda Não Acabei”, “Beija-Flor” and
“O Navio Dela”. Live, Cruz is accompanied
by António Serginho (percussion, piano and
xylophone), Eduardo Silva (bass and vocals)
and Nico Tricot (piano), partners from his most
recent adventures.
€ 15
Cartão Amigo 25%
Promotor: Sons em Trânsito

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

O futuro garante-se
no presente.

SABER OUVIR:
10º CURSO LIVRE DE
HISTÓRIA DA MÚSICA
16 Ter · 19:30

ALVES DE SOUSA
29 ABR, 06 e 13 MAI
4º Módulo

UMA REVOLUÇÃO
CHAMADA FONÓGRAFO
LEONOR LOSA
O advento da indústria discográfica, após a invenção do fonógrafo por Edison
e do gramofone por Berliner, foi uma das grandes revoluções musicais do
século XX. Ditou não só uma alteração radical nos hábitos de audição de vários
públicos, mas também o surgimento de novas abordagens à criação artística.
A história da gravação e os seus inúmeros reflexos são o foco de um módulo
que revisita também as primeiras gravações realizadas em Portugal, precisamente no Porto, recuperando a experiência única de audição destes registos
num autêntico gramofone.

21 e 28 OUT, 04 NOV
5º Módulo

A ARTE DA FUGA

PROVA DE VINHOS

É no Douro que a família Alves de Sousa
produz os seus vinhos, segundo uma tradição
familiar de cinco gerações. Trabalhando
unicamente as uvas das vinhas da família
(Quinta da Gaivosa, Vale da Raposa, Caldas,
Estação, Aveleira e Oliveirinha), desenvolveu
uma completa gama de vinhos do Douro de
grande carácter e qualidade. Após muitos
anos dedicados à produção de generosos
para algumas das principais casas exportadoras é Domingos Alves de Sousa (4ª
geração) que começa a olhar as vinhas de
uma forma diferente tornando-se num dos
pioneiros da nova geração de produtores de
vinhos do Douro surgida no início dos anos 90.
Tiago Alves de Sousa, seu filho, que colaborou com enólogos consagrados como Manuel
Vieira e Anselmo Mendes, é hoje o enólogo
principal da casa Alves de Sousa.
€ 30 (inclui jantar depois da prova)

DANIEL MOREIRA

APOIO

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente
exigida.

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

INFORMAÇÕES GERAIS
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten
BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes.
Aos seus portadores é indispensável a
apresentação de documentos comprovativos
aquando da sua admissão aos espectáculos.
Os descontos não são cumulativos.
*Aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, não abrangendo os de
promotores externos.
REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos
CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos com preço
superior a € 10
Os descontos acima mencionados são
aplicados em concertos com preço superior
a € 10

CONSELHO DE FUNDADORES
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Edifício e Bilheteira
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–17:00
LOJA
Segunda a Sábado: 10:00–19:00
Domingo e Feriados: 10:00–18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do espectáculo,
bilheteira e loja abertas até meia hora após o
seu início.
RESTAURANTE
Segunda a Quinta: 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sexta a Sábado: 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
Dia 24: Encerrado
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
CAFÉ
Segunda a Domingo: 09:00–24:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–15:00
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
Bilhetes Pré‑Pagos
Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para
um período máximo de estacionamento de 3,5
horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00. O
bilhete de evento fica disponível 90 minutos antes
e até 15 minutos depois do início do concerto.

RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem
efectuadas nos 7 dias que antecedem o
evento, manter‑se‑ão até 48 horas antes
do mesmo.

Descontos Restaurante
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido
para o período de estacionamento entre as
12:30 e as 15:30.
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido
para o período de estacionamento entre as
19:00 e as 01:00.

VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00/16:00
Inglês 11:00/16:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças
até aos 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete)

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente
à hora marcada. Uma vez iniciados, não será
permitida a entrada na sala, excepto no
intervalo ou quando o programa o permitir.

VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados
nesta agenda poderão estar sujeitos
a alterações.
Se desejar ser incluído na nossa mailing list,
envie um e‑mail para: info@casadamusica.com
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops
DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES
AND SYMPHONY ORCHESTRA
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 30 Years – 15%
>65 Years – 15%
SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult
ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years
FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10
RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during
7 days preceding the concert are valid until
48 hours before the concert.
GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 10 per person (free entry to children up
to age 12, when accompanied by an adult
with ticket)
BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre‑arranged times
BOOKING
+ 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
OPENING HOURS
Building and Ticket Office
Monday to Saturday: 09:30-19:00
Sunday and holidays: 09:30-18:00
SHOP
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday and holidays: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of
performance, ticket office and shop open until
30 minutes after its beginning.
CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this
brochure may be subject to change
If you wish to be included on our mailing list, please
send an e‑mail to: info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira
VICE‑PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira
Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos
ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus, S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores,
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, MSFT – Software para
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, SGPS, S. A.
Pricewaterhousecoopers & Associados
RAR–Sociedade de Controle (Holding), S. A.
Revigrés–Indústria de Revestimentos de Grés, S. A.
Toyota Caetano Portugal, S. A.
Sogrape Vinhos, S. A.
Solverde–Sociedade de Investimentos Turísticos
da Costa Verde, S. A.
SOMAGUE, SGPS, S. A.
SONAE SGPS S. A.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Violas Ferreira

VISITAS GUIADAS
11:00 E 16:00
VENHA CONHECER A CASA
E TERMINE A SUA VISITA NUM CONCERTO

Uma das mais
importantes salas de
concerto construídas
nos últimos 100 anos
NEW YORK TIMES

Para conhecer a Casa da Música, nada melhor do que uma visita guiada.
Durante cerca de uma hora, um guia descreve o edifício projectado pelo
holandês Rem Koolhaas, explicando a arquitectura, as funcionalidades
e o projecto artístico, cultural e social da Casa.
No final, se adquirir bilhete para qualquer concerto dos Agrupamentos
Residentes beneficiará de um desconto igual ao valor da visita.

SEM MARCAÇÃO € 10*
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis
em português e inglês
COM MARCAÇÃO € 10*
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em
inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano e português.
ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas a diferentes faixas
etárias (>3 anos) onde são desenvolvidos jogos musicais.
TURÍSTICA € 12,5*
(INCLUI BROCHURA E COPO
DE VINHO DO PORTO)
Com uma duração um pouco mais
longa, poderá conhecer o edifício num
registo descontraído e envolvente.

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
*Não acumula com outros descontos; a aquisição
do bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo aos
bastidores, incluindo o visitante nas dinâmicas quotidianas de preparação de concertos.
VISITA+ALMOÇO € 21*
Horário: 11:00 (PT/ENG)
O bilhete conjunto permite visitar o edifício e
almoçar no Restaurante Casa da Música.
ANIVERSÁRIO NA CASA A PARTIR DE € 20
Dos 4 ao 12 anos
Queres uma festa diferente? Surpreende os
teus amigos e escolhe tu o tipo de festa que
gostarias de partilhar com eles. A Casa da
Música está à tua espera para te oferecer
um percurso cheio de surpresas, música e
boa disposição. Traz os teus amigos e vem
viver connosco a melhor aventura do teu
aniversário. Parabéns!

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

FUNDADORES GOLD
Amorim Investimentos e
Participações
BA Glass
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
Violas Ferreira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon
OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA
SUPER BOCK

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros
MECENAS OUTONO EM JAZZ

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS CICLO MDS

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CICLO LUCIOS

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

